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1
Posun
Sociální reaktor The Distillery v Brně
Poprvé jsme o charismatickém industriálním prostoru bývalého
lihovaru psali přesně před rokem, kdy byl otevřen a začal sloužit
jako multifunkční centrum s co-workingovým i výstavním
prostorem, kinem atd. Jistě ale stojí za to po roce zrevidovat jeho
interiéry i program, protože prošly značným vývojem. Přibyly
pohovky Máj (design Jiří Pelcl) a židle Cora od Egoé, a to v nově
upraveném prostoru, kde se organizují různé workshopy
a teambuildingy (opět vznikl pod taktovkou architektů studia
KOGAA), dvůr s venkovními lavicemi Limpido zase oživují
jednodenní gourmet ochutnávky Taste of Pekařská (hostoval tu
už nedaleký podnik Kafé & Kobliha) nebo nightshoppingové
akce. Nedávno také v Distillery zakotvilo studio Theó návrhářky
Andrey Lojkáskové. kogaa.eu, fb.com/distilleryreactor

2
Sestavy
Nová letní kolekce mmcité
Není to jen nový Blocq picnic (stůl s lavicemi, který můžete vidět
na str. 134), ale i kruhový stojan na kolo Gomez či židle Bohém (na obr.,
design Aleš Kachlík), jež nezastírá inspiraci školní židlí. Další novinky
jménem Helen, Pixel a Landscape Compact na webu! mmcite.com

3
Zážitky
Prázdninová edice výletů Dovýroby
V plánu je kurz výroby kváskového chleba s přespáním v podstávkovém
domě a návštěvou mlýna, nahlédnutí do manufaktury Prim, v srpnu
pak pětidenní keramický kurz v dílně M. Hudečkové a Ľ. Otkóce, jehož
kolekci PorcStone jsme obdivovali na Křehký Mikulov. dovyroby.cz

4
90 let stála ladem
Rekonstrukce funkcionalistické zastávky v Brně na Obilním trhu
Mezi přihlášenými díly na Cenu za českou architekturu 2018 nás zaujala
obnova zastávky, kterou v roce 1926 postavil architekt Oskar Poříska
a vloni ji do původní podoby (včetně obložené skořepiny, skleněných
výplní a barevného nátěru) vrátili Tomáš Rusín a Ivan Wahla. raw.cz

5
Lentilky
Modely dámských hodinek PRIM Linea Esence
Rozšiřují oblíbenou řadu Linea, jež vyniká minimalistickým designem
pouzdra i číselníku. Právě čistota designu nahrála variantám s odstíny
barev, které se mění podle úhlu pohledu a intenzity světla. V nabídce
je osm variant s koženým řemínkem nebo kovovým tahem. prim.cz
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